
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE: XW-B95: ทวัรป์กัก ิ�ง เทยีนสนิ กาํแพงเมอืงจนี 4วนั3คนื 
เปิดประสบการณน์ ั�งรถไฟความเร็วสงูสู ่ปกักิ�ง มหานครแหง่วฒันธรรม 

พชิติกาํแพงเมอืงจนี “1 ใน 7 ส ิ�งมหศัจรรยข์องโลก” 
กายกรรมปกักิ�ง โชวช์ื�อดงัระดบัโลก พระราชวงักูก้ง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ 
พระราชวงัฤดรูอ้น ถนนหวงัฟจู ิ�ง ตลาดรสัเซยี พพิธิภณัฑภ์าพวาด 3 มติ ิ

พเิศษสดุ!! ใสชุ่ดฮอ่งเต+้ฮองเฮา ถา่ยรปูที�กาํแพงเมอืงจนี 
เมนพูเิศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปกักิ�ง,สกุ ีTสมนุไพร,อาหารแตจ้ ิUว 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว (ปกักิ�ง3คนื) โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก พกัเดี�ยวเพิ�ม ที�น ั�ง 

4-7 เม.ย.62 13,888  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

 

4,500 25 
6-9 เม.ย.62 14,888 4,500 25 

11-14 เม.ย.62 15,888 4,500 25 
13-16 เม.ย.62 16,888 

 
4,500 25 

18-21 เม.ย.62 13,888 4,500 25 
20-23 เม.ย.62 13,888 4,500 25 

25-28 เม.ย.62 13,888 4,500 25 
27-30 เม.ย.62 13,888 4,500 25 

2-5 พ.ค.62 13,888 4,500 25 



 

  

 

4-7 พ.ค.62 13,888 4,500 25 
9-12 พ.ค.62 14,888 4,500 25 

11-14 พ.ค.62 13,888 4,500 25 
16-19 พ.ค.62 13,888 4,500 25 
18-21 พ.ค.62 14,888 4,500 25 
23-26 พ.ค.62 13,888 4,500 25 
25-28 พ.ค.62 13,888 4,500 25 

30 พ.ค.-2ม.ิย.62 13,888 4,500 25 
1-4 ม.ิย.62 13,888 4,500 25 
6-9 ม.ิย.62 12,888 4,500 25 

8-11 ม.ิย.62 12,888  
ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

 

4,500 25 
13-16 ม.ิย.62 12,888 4,500 25 
15-18 ม.ิย.62 12,888 4,500 25 
20-23 ม.ิย.62 12,888 4,500 25 
22-25 ม.ิย.62 12,888 4,500 25 
27-30 ม.ิย.62 12,888 4,500 25 

29 ม.ิย.-2ก.ค.62 12,888 4,500 25 
 

วนัแรก:        สนามบนิดอนเมอืง-เทยีนสนิ  
10.00 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัที�ช ัTน  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้เคานเ์ตอร์

เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจาก
เจา้หนา้ที�) กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบนิ   

13.15 น.      เดนิทางสู ่เทยีนสนิ โดยสายการบนิ                               เที�ยวบนิที� XW880  
*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

18.45 น.     เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี นําทา่นผา่นพธิกีาร  
ตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ ออกมาพบกับไกด์
ทอ้งถิ�น เพื�อนําท่านขึ�นรถไฟใตด้นิ เดนิทางสู่ สถานรีถไฟ
เทยีนสนิ  จากนั�นนําทา่น สัมผัสประสบการณ์พเิศษ น ั�งรถไฟ
ความเร็วสูงหวัจรวด Bullet Train เดนิทางสู ่ปักกิ�ง *ใช ้
เวลาประมาณ 45 นาที ดว้ยความเร็วสูงสุด 295 กม.ต่อ
ชั�วโมง* (เพื�อสะดวกตอ่การขึ�นรถไฟ ควรเตรยีมกระเป๋าแบบมี
ลอ้ลาก )เดินทางถึงสถานีรถไฟปักกิ�ง นครปักกิ�ง เมือง
ประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ�งเคยเป็นเมืองสําคัญทาง
การคา้ของอาณาจักรเยี�ยนเมื�อ 500 ปีกอ่นครสิตกาล หลังการ
ปฏวิัตลิม้ลา้งระบอบสมบรูณาญาสทิธริาช และการสูร้บกลางเมอืง ค.ศ.1949 พรรคคอมมวินสิตจ์นีไดช้ยัชนะ 
จงึประกาศตั �งรัฐบาลและกรงุปักกิ�งเป็นเมอืงหลวงของประเทศนับแตนั่�นมา นําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับอากาศเดนิ
ทางเขา้สูท่ี�พัก   
เขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   (ไมม่บีรกิารอาหารคํ�า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สอง:     จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-พระราชวงัฤดรูอ้น-กายกรรมปกักิ�ง  

                                                                                                                                                                                       � อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น                                                         



 

  

 

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
เดนิทางสูศ่นูยร์วมชาวจนี จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรัุสที�ใหญท่ี�สดุในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม ่
สถานที�จัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนื�องในโอกาสพเิศษตา่งๆ บันทกึภาพเพื�อเป็นที�ระลกึกบัอนุสาวรยีว์รีชน ศาลา 

ประชาคม และ  หอระลกึประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั�นนําท่าน
ผา่นประตเูขา้สู ่นครโบราณ หรอื พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง 
สถานที�วา่ราชการและที�ประทับของจักรพรรดิE 24 พระองค ์ใน
สมัยราชวงศ์หมงิและชงิ ชมโบราณสถานและสิ�งก่อสรา้งที�
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สรา้งขึ�นบนพื�นที�  720,000 
ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื�องไมท้ี�ประกอบดว้ยหอ้งหับ
ต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนัก
ชั �นใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิE และหอ้งว่าราชการหลังมู่ลี�
ไมไ้ผ่ของพระนาง  ซสูไีทเฮาจากนั�น ผา่นชมดา้นนอกของ
โรงละครแหง่ชาตปิกัก ิ�งหรอืตกึไข ่ตั �งอยูใ่กลก้บัจัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ  

เที�ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ เป็ดปกักิ�ง   
บา่ย     นําท่านเดินทางไปชม พระราชวงัฤดูรอ้นอวีTเหอหยวน 

อทุยานที�ใหญ่ที�สดุของประเทศจนี สรา้งขึ�นเมื�อประมาณ 800 
ปีกอ่น ชมทะเลสาบคุนหมงิที�ขุดขึ�นดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที�
ประทับของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีง
กตัญKแูละเรอืหนิออ่น จากนั�นพาชม โรงงานไขมุ่กนํ Tาจดื ที�
เพาะเลี�ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลติเพื�อ
ส่งออกไปขายทั�วโลกไดไ้ม่ตํ�ากว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม 
นับวา่เป็นประเทศที�ผลติไขม่กุนํ�าจดืรายใหญท่ี�สดุในเวลานี� ให ้

ทา่นไดม้โีอกาสเลอืกซื�อไขม่กุ ครมีบํารงุผวิ  ไขม่กุธรรมชาตทิี�เหมาะกับทกุสภาพผวิ  เพื�อบํารงุผวิหนา้และ
กาย  ใหเ้ปลง่ปลั�งและขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาตจิากนั�นนําท่านผ่อนคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ 
โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลายที� ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื�องราว
เกี�ยวกบัการแพทยโ์บราณตั �งแตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีที�มมีานานนับพันปีพรอ้มรับฟัง
การวนิิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ  นําท่านชม กายกรรมปักกิ�ง สุดยอดกายกรรมที�ตื�นตาตื�นใจที�น่า
ประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า  �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
  เขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 
 
 
 

วนัที�สาม :  กาํแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) -พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิ–ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก 
         ชอ้ปปิT งถนนหวงัฟจู ิ�ง                                                               � อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น                                                  
                                                                                                      



 

  

 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางไป กําแพงเมอืงจนี ชมความยิ�งใหญ่ของ“กําแพงเมอืงจนี” (ดา่นจยีงกวน) ที�ถอืวา่เป็น

ดา่นที�สวยที�สดุของกําแพงเมอืงจนี ทา่นจะไดเ้ห็นสิ�งมหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลกในยคุกลาง มรีะยะทางยาว
กวา่ 7,000 กโิลเมตร เป็นสิ�งกอ่สรา้งที�มขีนาดใหญท่ี�สดุและใชเ้วลาสรา้งนานที�สดุในโลก ที�เกดิขึ�นดว้ยฝีมอื
ของมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบลา้นคน และยังมี
แรงงานจากพวกนักโทษผูซ้ ึ�งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็ก
คลอ้งคอ คนเหล่านี�ตอ้งทํางานในถิ�นทุรกันดารท่ามกลาง
อณุหภูมเิลวรา้ย คอื 35 องศาเซลเซยีสในฤดูรอ้น และ -21 
องศาเซลเซยีสในฤดหูนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงที�
สง่มามักถกูขโมยกนิหรอืถกูยักยอกนําไปขาย คนงานนับพัน
จงึตอ้งลม้ตาย ร่างถูกฝังอยู่ใตก้ําแพง กําแพงเมืองจีนจงึ
ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที�ยาวที�สุดใน
โลก” รวมๆ แลว้มรีะยะทาง ยาวกว่า 50,000 กโิลเมตร ซึ�ง
สามารถลอ้มโลกกว่า 1 รอบ ก่อนที�จะมีการใชอ้ฐิในการ
กอ่สรา้ง กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งขึ�นโดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครั �งมกีารแพ็คดนิไวร้ะหวา่งไมแ้ผน่ใหญ ่และ
มัดไวด้ว้ยกนัโดยเสื�อทอบรเิวณใกลก้รงุปักกิ�ง กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งโดยใชห้นิออ่น ในบางสถานที�กําแพง
ถูกสรา้งโดยใชห้นิแกรนิต บางแห่งก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ทําให ้
ชาํรดุไดง้า่ยกวา่ กําแพงเมอืงจนีที�เราเห็นกนัทกุวันนี� สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ  

 พเิศษสดุ!!ใสชุ่ดฮอ่งเต+้ฮองเฮา ถา่ยรปูที�กาํแพงเมอืงจนี 
 

เที�ยง   � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูสกุ ีTสมนุไพร 
บา่ย แวะชมอัญมณีที�ประเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งลํ�าเลศิยิ�งกวา่ทองและเพชร

นั�นก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชื�อวา่หยกเป็นอัญมณีลํ�าค่า เป็นสริมิงคล
แก่ ผูท้ี�ไดม้าครอบครอง ทําใหช้ีวติเจรญิรุ่งเรือง ส่งเสรมิใหเ้กดิความ
เจรญิกา้วหนา้ มั�งคั�ง โชคดี อายุยืนยาว ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อ  กําไลหยก 
แหวน   หยก หรือ เผ่าเยา้ ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค นําท่านชม 
พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิพพิธิภัณฑท์ี�รวบรวมงานศลิปะแบบ 3 มติ ิที�ท่าน
สามารถถ่ายรูปเสมอืนอยู่ในภาพจําลองเหตุการณ์นั�นๆไดอ้ย่างเสมอืนจรงิ
จากนั�น  จากนั�น นําท่านแวะซื�อยาแกนํ้�ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบวัหมิะ” 
ยาประจําบา้นที�มชีื�อเสยีง  ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก สนามกฬีาหลักที�  
ใชใ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้น 2008 ซึ�งมีชื�อเล่นว่า รังนก 
เนื�องจากรปูแบบโครงสรา้งที�คลา้ยรัง เริ�มกอ่สรา้งเมื�อเดอืนธันวาคม 2546 
สรา้งเสร็จในปี 2550 ไดรั้บการออกแบบโดย Herzog & 
DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China 
Architecture Design Institute) มขีนาดความจุ 1 แสนที�นั�ง 
เดนิทางสู ่รา้นยางพารา เลอืกซื�อผลติภัณฑท์ี�ผลติมาจาก
ยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ที�นอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ  

 นําท่านเดนิทางสู่ ถนนหวงัฟูจ ิ�ง แหล่งชอ้ปปิ� งชื�อดังของ
กรุงปักกิ�ง ที�รวมรา้นคา้และหา้งดังอันทันสมัย กลมกลนืเขา้
กับตกึเก่าแก่ที�มีอายุเป็นรอ้ยปี ถือเป็นอีกหนึ�งไฮไลท์ที�ไม่
ควรพลาด อสิระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย 

คํ�า �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ Buffet 
Chenkiskan BBQ ซฟีู้ ด    
เขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Express Hotel (4*)  หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั   
  
 
 
 
 

วนัที�ส ี�  :       ตลาดรสัเซยี-สนามบนิเทยีนสนิ-สนามบนิดอนเมอืง                � อาหารเชา้,เที�ยง,--- 
เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

  

 

นําทา่นชม ผชีวิ ทา่นจะไดศ้าสตรแ์หง่การเสรมิบารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี และทา่นที�ทําการ
คา้ขาย หรอืทําธรุกจิ สามารถเชา่ผชีวิเพื�อนําไปตั �งเป็นเครื�องรางของมงคลกบับา้น หา้งรา้น และกจิการของ
ท่าน จากนั�นนําท่านอสิระชอ้ปปิ� งที� ตลาดรสัเซยี ซึ�งเป็นแหล่งชอ้ปปิ� งที�อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร 
ตั �งอยูภ่ายใน บรเิวณที�ตั �งของสถานทูตนานาชาต ิมรีา้นคา้กวา่ 300 รา้นตั �งเรยีงรายไปตามสองขา้งถนน ไม่
วา่จะเป็น ผา้ไหม, เสื�อผา้ , งานฝีมอื , เครื�องหนัง , ของที�ระลกึ ฯลฯ ในราคาขายปลกีและสง่  

เที�ยง   � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย      นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเทยีนสนิ  
20.10 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ                                เที�ยวบนิที�  XW879  

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
00.10 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

 

************************* 
**กรณีลกูคา้ตอ้งการซืTอต ัUวเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที�อกีคร ัTง** 

 
 

สิ�งที�ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
-  เนื�องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที�ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกับการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง 
กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบ
ชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับ
นักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซื�อใดๆทั �งสิ�น  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิ�ม รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิ�นจะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ท่านใดที�อยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตัiวภายในประเทศ (หรอืเครื�องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั �ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื�องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซืTอบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื�อเดนิทางมา
ที�สนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯก่อนทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง 
เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัเดนิทาง 



 

  

 

 
เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีทาํวซีา่แบบกรุป๊) 
1. สําเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่ง
นอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนั�นบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ
ทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ที�มรีปูทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน 
ไมด่าํ ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-mail เมื�อทา่นตกลงทาํการจอง 
(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทั �งสิ�น ถา้เกดิการชาํรดุ  เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก
ประเทศของทา่นได)้ 
2. รปูถา่ยสถีา่ยหนา้ตรง ขนาด 2 นิ�ว พืTนหลงัสขีาวเทา่น ัTน ทา่นละ 2 รปู ลกูคา้ถอืไปที�สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง 
 (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นั�น ตอ้งไมใ่ชส้ติkกเกอร ์หรอืรปูที�พริ�นซจ์าก คอมพวิเตอร)์ 
3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลกูคา้ถอืไปที�
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ที�สง่ชื�อใหเ้ราทําวซีา่เทา่น ัTน!!  
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําคัญมาก: กรณุานําหนังสอื เดนิทาง(PASSPORT)และรปูถา่ยมาในวัน
เดนิทาง 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีที� ทา่นลมืนํารปูถา่ยมา หรอื นําหนังสอื
เดนิทางมาผดิเลม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทาํวซีา่แบบเดี�ยว ชําระคา่วซีา่เพิ�ม 2,000 บาท)  



 

  

 

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนั�นบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิ�ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีื�นหลังสขีาวเทา่นั�น และตอ้งไมใ่ชส่ติkกเกอร ์หรอืรปูพริ�นซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นั�น ) 
4.สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน,ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
กรณุาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื�องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
 

*** ออกเดนิทางข ัTนตํ�า  20 ทา่น หากเดนิทางตํ�ากวา่กาํหนด มคีวามจําเป็นที�ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรบัขึTนของภาษนํี Tามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที�เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัiวเครื�องบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมที�พัก  (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามที�ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที�บรษัิททํา
ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 
ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท/ทา่น สําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสปอรต์ไทยเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะ
เทา่น ัTน* 
2.คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวที�นอกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 400 หยวน (2,000 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
7.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ�าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่นํ�าหนัก
กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที�ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
8.(8.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิ�ง 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
   (8.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 

เง ื�อนไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 
(การไมช่ําระเงนิคา่มดัจําหรอืชําระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�นตัiวเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัที�ที�ระบบุนหนา้ตัiวเทา่นั�น 
เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง 
ขอสงวนสทิธิEในการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดทั�งสิ�น เมื�อออกตัiวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ตัiวเครื�องบนิไมส่ามารถนํามาเลื�อนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 



 

  

 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ|ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึTนในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิEการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการท่องเที�ยวสามารถสลับปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�เขา้พัก ทั �งนี�ตอ้งขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
และอาจมคีา่บรกิารเพิ�มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 
12. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว 
ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวทั้ �งหมด 
 
 


